ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Asociaţia C.A.R. Pensionari
„Armonia” Vălenii de Munte privind folosinţa gratuită a clădirii „Local Poliţie Comunitară”

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr.4.556 din 07.08.2013;
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Aluniş nr. 4.557 din 07.08.2013 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Cererea nr. 4.495 /06.08.2013 a Asociaţiei C.A.R. Pensionari “Armonia” Vălenii de
Munte,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera c) şi d) şi alin. (6), litera a), pct. 3 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Aprobă încheierea contractului de comodat cu Asociaţia C.A.R. Pensionari
“Armonia” Vălenii de Munte, cu sediul în Vălenii de Munte, strada Nicolae Iorga, nr. 72, bloc
C1, parter, cod fiscal 4212847, privind folosinţa gratuită a clădirii “Local Poliţia Comunitară” în
suprafaţă de 25 m.p. , pentru o durată de 10 ani de la data semnării contractului.
Art.2.- Se împuterniceşte primarul comunei Aluniş, domnul Bîgiu Iulian-Cristian, să
semneze contractul de comodat în numele şi pentru Consiliul Local al comunei Aluniş .
Art.3. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Asociaţiei C.AR. Pensionari “Armonia” Vălenii de Munte;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.

Adoptată astăzi, 30 august 2013, în comuna Aluniş, judeţul Prahova.
PREŞEDINTE,
Consilier local
Gheorghe Drăghici
CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
Nr. 51

